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Sendu ĉiun korespondaj on rilatan al Administrado al :
Administration de Eaperauto-Journal

GENĴ2VE (Svisi.) & BELLEGARDE (Ain, Franci.)

[.'Administrantaro de jurnalo 
lasas al ('.iu aŭtoro de artikolo la respondecon 

de. lia skribajo.

La jurnalo prenas! sur sin nenian respondecon 
pri la anoncoj.

O P A J  A B O N O J
[epre rezervataj por la Grupo.

IO sinsekva n 

IO Koploj fi

La venonta n-ro de « Esperanto» eliron: 

Dimanco 26 Augusto

I »  A R T O  O F I C I A L A

L a  laboro de la kongreso
I.a Esperantistoj ne tute interkonsentas 

pri la signifo kaj celo de niaj Universalaj

ii kelkaj, ili estas kaj devas esti nur 

okazoj por festoj, solenaj paroladoj, fest

enoj, toastoj, teatraj prezentadoj, ktp.

Lau aliaj, ili estas kaj devas esti sole 

dedicata j al raportoj, disputoj, voĉdec- 

doj, ktp.

Mia opinio estas, ke niaj kongresoj povas 

kaj devas doni samtempe lokon en si al 

amuziloj kaj al laboro, kiel cetere faris la 

unua kongreso de Boulogne, kiu tiel mir

inde kunigis « utile dulci ».

Pri la dolĉeco de la amuzigaj kunvenoj 

en Boulogne, mi nenion diros, «'ar ĉiuj 

('■eestintoj meman forgesos ĝ in ; sed ĉu la 

utileco de la laboraj kunsidoj estas malpli 

havis por la estonto de nia afero ?

Sendube en tiuj kunsidoj la ('eestanta 

Esperantistaro ne rapidis trance decidi ('iujn 
demandojn, kvazan ĝi ne estus certa pri la 

morgana tago: ĝi starigis nenian definiti

van organizacion; sed tamen tre prudente, 

tre singardeme ĝi pretigis la larĝan kadron 

de libera evoluado, unue akceptante la 

Deklaracion, kiel fundamentan stonon de 

la tuta Esperanta konstruajo, due starig

ante. laŭ la volo kaj sub la direktado de 

Zamenhof, la Lingvan Komitaton, kiu zorg

ados pri Ia regula disvolvigo de la lingvo 

Iau la neludeblaj principoj de ĝia genia 

kreinto kaj la Organizan Komitaton, kiu 

kunhelpos la lokajn komitatojn por ja org- 

enizado de la venontaj kongresoj, kaj el 

kiu kredeble eliros la konstanta oficejo de 

la Esperantaj Kongresoj, simila al tiu dela 

Sciencoj kaj de la Paco.

Aliparte, ftu ne estas tre grave por nia 

afero, ke la Bulonja kongreso ebligis prec

izigi la veran elparoladon de nia lingvo, 

ne nur per teoriaj rezonoj, sed ankaŭ per 

praktikaj ekzemploj donitaj de nia majstro 
mem?

Sed la Kongreso utilis ankaŭ per la 
apartaj kunvenoj, kiuj okazis dum ĝia dauro 

inter specialaj fakoj de esperantistoj, nome 

inter la medicinistoj, edukistoj, ktp.

Ni esperas do, ke la venanta Kongreso de 

Genevo, same kiel ĝia frato unuenaskita, 

provos ne nur ('armi siajn partoprenantojn 

sed ankaŭ utili al la tuta esperanta afero 

per sia serioza kaj fruktodona laborado.

Kompreneble, en generalaj kunsidoj estas 

neeble decidi definitive pri la konstituciaj 

demandoj de Esperantismo; c'ar inter 

multaj aliaj katizoj la Kongresanoj ne havas 

por tio rajtigon de ĉiuj Esperantistoj dis

igantaj en la tuta mondo; kaj eĉ mi ne 

vidas kiamaniere oni povus efektivigi tian 

universalan reprezentadon de la Esperant- 

tsiaro, pri kiu kelkaj Sajnas revi. Grupojn 

kaj societojn esperantistajn certe oni povus 

reprezenti per delegitoj; sed kiel reprez

enti la multe pli grandnombrajn individ

uojn Esperantistajn, kies nombro (iutage 

kreskas, al nenia grupo aŭ societo aparten

an lajn? La Kongreso tamen povas incai tri 

pri tiuj demandoj, kia estas la generala 

celado de Esperantistaro, kaj prepari la 

estontajn solvojn. Se iu okaze pensus, ke 

ĝi eraris pri la veraj sentoj' kaj deziroj de 

Esperantistoj, li povus tute libere kontr- 

aŭmeti sian opinion al la opinio de I’Kon gr

eso; kaj la tutmonda esperantistaro jugos.

Sed la ĉcfa laboro de la Kongreso efekt

ivigos kredeble en la apartaj kaj fekaj 

kusenetoj.

Ekzemple la Lingva komitato, kies mem

broj estas disigitaj sur la tuta terglobo, 

profitos sendube la okazon por kolektigi 

kaj starigi sian organizacion kaj laboran 

metodon, kiu farigos multe pli facila per 

unutaga busa interparolo ol per unujara 

skriba korespondado.

Same la Unuigo de la Esperantistaj 

Edukistoj, jam skizita en la unua kongreso 

povos definitive formigi kaj eble farigi int

emacia, ktp. ktp.

Ni do venu al Genevo kun la intenco 

montri^ al [inhlik^ke ajtenprarijf» 

efike laboradi porke gi pli certe kaj potence 

kresku kaj floru kaj fruktu super la tuta 
mondo.

Emile Koihac.

DUA KONGRESO UNIVERSALA 
en Genevo.

de la 28* de Augusto ĝis la 6* de Septem
bro, 1906), sub la prezido de D™ Zamenhof.

GAZETISTAJ KARTOJ

Multaj personoj demandas nin pri la inv
itaj kartoj al la gazetistoj, (urnalistoj, 
korespondantoj de revuoj, ke! La Loka 
Organiza Komitato decidis preni sur sin la 
inviton de Jurnalisto] svisaj kaj de tiuj kies 
landone havas nacian propagandan societon. 
Por la aliaj landoj, devas zorgi mem la 
naciaj propagandaj societoj. Se ili deziras 
inviti al la Kongreso sialandan (urnaliston, 
ili devas simple pagi al li kongreskarton 
verdan kaj la diversajn kartojn, ĉu de 
festeno, ĉu de ekskurso al kiuj ili deziras 
ilin inviti.

NOTU BONE!

La kasisto petas la monsendantojn ke 
ili ne plu alsendos ('ekojn, esccpte, tiujn 
pageblajn ĉe vido en Genevo.

Li ree esprimas la pelon ke ĉiu sendanto 
klare kaj detale skribu sian nomon, adr
eson, numeron se li estas jam enskribita, 
kaj la diversajn aferojn por kiuj li sendas 
monon.

Nenian ('ekon afi mandaton sendu al alia 
nomo ol tiu de S-ro JIRA. kasisto de la 
Loka Organiza Komitato, 7, rue des Vol
landes, Geneve.

K e lkaj p raktikaj aferoj

PARTO NEOFICIALA

E S P E R A N T O  -Ĵ U RN  A L  O
Anonima Akcia Societo

La akciuloj de la Anonima akcia societo 
Esperanto-Jurnalo estas kunvokataj por la 
sabato l-a de septembro, en la lokalo de 
1 1’Union Liberale », IO, quai de la Poste, 
en Genevo, je la S-a p. m.

I

Esperantistij Hoteloj. — S-ro Schneeb- 
erger estas tute prava skribante, en la num
ero 23 de u Esperanto ». ke la plej bona 
rimedo por varbi al ni la hotelistojn, estas 
paroli kaj postuli ĉe ili nian lingvon. Mi 
aldonas, ke ni devas postuli ankaŭ ĉe ili 
gazetojn esperantistajn.

Kiam vi eniras la legoĉambron de granda 
hotelo, kie estas plej ofte ('iuspecaj revuoj, 
pri politiko, novoj, sportoj ktp., petu al la 
kelnero, ke li donu al vi ian esperantistan 
revuon por legi. Se li havas neniun, diru 
sen.ŝancele: Kiel I Vi havas lieĉi (iuspecajn 
gazetojn kaj nenian esperantistan I Mi 
plendos al la mastro! Tiel ankaŭ vi povas 
fari en la kazinoj kaj en similaj luksaj 
firmoj.

Se vi estas en malgranda hotelo, kompr
eneble, vi ne povas trudi tuj al la mastro 
abonon al unu el niaj gazetoj. Ce tiu okazo, 
mi konsilas al vi, ke vi metu mem unu 
kopion de unu esperanta jurnalo sur la 
tablon de la salono, «ovinte en ĝin flosilon 
de Cefeĉ. Baldaŭ vi rimarkos, ke viaj kunl- 
ogantoj trarigardos la diritan jurnalon, 
provante ĝin legi per la flosilo. Post kelkaj 
lagoj, se vi restados kelke da tempo en tiu 
hotelo, kaj se vi estas iom lerta, vi estos 
-rt,»’ '*------.— .,_koli;ajn Dersonoin al nia
afero; oni parolos pri ftia lingvo, oni lernos 
ĝin en la hotelo, kaj la mastro, interesata 
de Esperanto, kredeble ne rifuzos aboni 
revuon.

Tion mi mem eksperimentis, sukcese, 
uzante nian belan revuon i  Tra la Mondo », 
kiu ĉefe tatigas por tio, pro ilustrajoj.

Jen estas nova listo de esperantistaj 
hoteloj. La steleto montras la hotelistojn, 
ĉe kiuj almenaŭ unu oficisto korespondas 
kaj parolas en Esperanto, La litero K  mon
tras Ia hotelistojn, kiuj nur korespondas 
en Esperanto.

* Cafe du chemin de fer (kaj hotelo) 
en lloulgate, (Calvados). Fr.

K Hotelo Darnesin, Continental, en 
Aix-les-Rains, (Savoie). Fr.

K Hotelo de Paris, en Aix-les-Bains, 
(Savoie). Fr.

K Hotelo de 1’Esperance, en Marecottes, 
apud Salvan, (Valais) Sv.

R Pension-Hotelo Fornay, en Saint- 
Gingolph, (Valais) Sv.

Somerrestado j. — F-no N. Perny, prof
esorino en Chfllon-sur-Saone, pasigas la 
monaton aŭguston en hotelo de l’Espe- 
rance, en Marecottes, apud Salvan (Valais) 
en kiu estas ankoraŭ pluaj samideanoj.

S-ro Muffang, profesoro en Angers'a 
liceo, restos en Vittel (Vosges) de la 2-a de 
aŭgusto ĝis la 4-a septembro. Li deziras 
renkonti tie samideanojn.

Esperantistaj oficejoj. —  En mia lasta 
artikolo, mi turnis min al la grupoj, kluboj, 
ktp. kaj demandis ilin :

I-e. — Se komercistoj, (hotelistoj, ktp.) 
esperantistaj aŭ ne, sendos al vi prezarojn, 
gvidlibrojn, aŭ aliajn propagandilojn, ind
ividuajn aŭ multopajn, redaktitajn en Esp
eranto, ĉu vi promesas:

a) ilin disdoni, komuniki al la esperant
istoj de via urbo, ĉe viaj kunvenoj ?

Jen kiel, Iau mia opinio, oni povas trafe 
konigi, komuniki, disdoni tiujn komerc
istajn propagandilojn al la esperantistoj.

Je la komenco de ĉiu kunveno de la 
grupo aii de Ia klubo, la prezidanto devas 
diri al la ('eestantoj: t de la lasta kunveno, 
mi ricevis prospektojn de la firmo A, 
kartojn de la hoteloj B, C, ke,, gvidlibrojn 
per kiuj ni povas doni informojn pri la 
urbo T., kaj la ĉirkaŭlando. Tiujn paperojn, 
mi igas disponeblajn al tiuj, kiuj ilin povas 
utili ».

Por ricevi, ordigi tiujn komercajn prop
agandilojn, por ilin kunporti al la kunv

enoj, estas dezirinda, ke oni difinu en ĉiu 
grupo apartan sekcion afi almenaŭ specialan 
sekretarion. Tiel, ni sciigis plezure ke la 
Pariza grupo fondis specialan sekcion sub 
titolo: Sekcio industria kaj komerca de la 
esperantista grupo pariza. Kiel oni povis 
legi en la letero de S-ro Balliman presita 
en la 21-a numero de «Esperanto» la 
komitato de tiu sekcio petas adreson de 
simila oficejo en ĉiu urbo.

Do mi tre varme konsilas al la grupoj 
kiuj respondis jese al mia demandaro de 
Ia 21 -a numero, ke ili pretigu por interril
atigi kun la aliaj grupoj cititaj en tiu ĉi 
jurnalo, kaj precipe kun la pariza sekcio; 
speciale, ili faros bone, kreante tuj apartan 
komercan sekcion, aŭ elektante specialan 
sekretarion.

Al la listo jam publikigita de tiuj grupoj, 
mi aldonas:

Franclando: Annecy, Aix-les-Bains. 
Bohemlando: Leitmeritz (Litomĉrice).

Th. Rousseau.

j7 ten finda j7vizo

Sinjoro ZACHERL Karl, el Passau, estas 
insiste petata tuj konigi sian adreson.

lcngoHa.-.ra mal/Lila lai
kun grandaj malhelpadoj, haltigate de malfavoraj 
politikaj kaj sociaj rilatoj, fine tamen venkis nia 
ideo, ankan en tiu lando. En la 10-a aprilo havis 
ia organiza komitato la lastan kunvenon. Post du 
semajnoj de ri tiu dato kunsidis la generala kun
veno. Oni akceptis unovoĉe la statutojn kaj 
sendigis ilin en minislrarnn nnr Ifnnflmni Miniata

Propagandaj afisoj
La Grupo de Versailles Jus eldonis propa

gandajn alirojn (en formo de 62 X 21 cin. 
banderoloj.) redaktitajn nur en Esperanto.

La vorto a ESPERANTO * per grandaj litoris 
altiras de malproksime la rigardon. Sub gi estoa 
presita la konata frazo : a Simpla, /teksebla, bel
sona, vere internacia en siaj eletnentoj, /a lingvo 
hsperanto prezentas ktp... t> tre tauga poi montri 
specimenon facile kompreneblan de nia lingvo.

Tinj ansoj estos certo bonegaj propagandiloj, 
kaj tre taugos por veki intereson al Esperanto, 
ati gin periode reveki, precipe amati anonco de 
parolado aŭ malfermo de kurso.

50 Ekzempleroj I  /r. — afrankite i  fr. 25 
tOO ,  I  fr. T5 » 2 /r. 20

Sendu mendojn al Sru Corret, sekretario de
I Grupo, 12, rue de Vergennes, Versailles (Seine- 
et-Oise), France.

Tiuj afisoj estos Breteblaj ce la kongreso.

Kunvenoj de Specialistoj
Oni memoras ke, en 1905, multaj kunvenoj de 

esperantistoj okazis dum la Kongreso de Bou
logne, nome tiuj de la framasonoj, katolikoj, 
jurnalisto!, kaj pacifistoj. Aliparto, oni scias, ke. 
de tiu epoko, fondigis multaj profesiaj kaj specia
listaj societoj de esperantistoj.

De nun oni sciigas ke dum Ia Kongreso de 
Genevo okazos similaj kunvenoj. La necesaj

Dentistoj S-ro A., Cunningham. 
Edukistoj: S-ro Boirac. 
Framasono): S-ro Boucon. 
Instruistoj: S-ro Teodor Cejka. 
Maristoj : S-ro Rene Mesmy. 
Oficiroj: Leŭtenanto Bavo!. 
Pacifistoj : S-ro Gaston Moch. 
Prezidantoj' de naciaj societoj: S



*  E SPERA N T O  *

Tiela surprizo por la  Kongresanoj

La kongresanoj vidos kaj rigardos kun plezuro 
kaj miro la belan Statuon de la Esperantistino 
de Fr. Schaŭfenbiibl, ano de la Svisa Esperanta 
Societo, kiu trovigas en la ekspozicio.

La genia artisto solvis la problemon, stone 
enkorpigi la komune utilan idealon de tutmonda 
helplingvo per la arto de la multkolora plastiko. 
Rigardante la verkon, kiu eble estas la plej bela 
surprizo por la kongresanoj en Genevo, ni vidas 
la "  Esperantistino ”, virina figurajo en delikata 
verda nuanco, kiel simbolo de la mondlingvo, 
genuflekse sur blua kuglo.

La artisto rajte elektis tiun fii pozicion, per
li propramaniere kaj sendepende forlasis la tra
dician “ flugpendan ”. La divido de la figuroj 
estas tre originala kaj impresema cirkan la blua 
kuglo grupigas kvin blankaj figurajetoj, simbo! 
de la kvin mondpartoj en rica variacio, Ciu cl 
en alia sintenado kaj alia faro. Plue ni trovas, kiel 
bonega simboligo, la telefenon, car per tio la 
artisto przentas la ilon, evidentigi la ideon, ke per 
la helplingvo tutmonda “ Esperanto ” estas eble 
interrilatigi kun ĉiuj nacioj deTuniverso. “ Esper
antistino ” estas reprezentata parolante, kio estas 
tre logika momento; la dekstra mano tenante la 
telefontubon kusas sur la genuo, preta ricevi la 
respondon. Eĉ la figurajetoj estas tre bone rekon
eblaj en ilia rasa diferenco. Ce la piedoj de la 
Esperantistino staras la simbolo de Europe, kiel 
lulilo de la tutmonda lingvo, publikigante per 
fanfaro lautempan novajon.

En vera gojo pri la bela verko ni sincere kaj 
plenrajte povas diri, ke la artisto mirinde solvis 
sian taskon kaj trovis la plej bonan manieron 
esprimi artistan ideon; klare kaj bonkompreneble 

SggSgsaS----'a rigardanto ks;
honoras ĉe ĉiuj kongresanoj kaj eĉ ĉe la 
Esperantistaro la artiston, kiu estimis la ie

koloro kaj materialo, kaj estas 
speco sur la tuta teritorio de la plastiko.

Se ni havus la feliĉon vidi la labormanieron de 
la juna artisto kaj la liberecon de lia arta kreado, 
ni certe vidus en li ekestantan genion. Ni nur 
deziras ke la statuo havu sian indan lokon ne nur 
dum la kongreso, sed ankaŭ poste kaj por ĉiam. 
Certe la ofero ne estus tro granda, akiri gin kiel 
memoro de la Svislanda kongreso kaj tiamaniere 
konservi gin al la Esperantistaro. ” "

Oficialaj Postkortoj de la  ĵ .  €. ĵ .
Okaze de la kongreso la Svisa Esperanta Societo 

eldonis tre belajn kaj signifajn poStkartojn, ori
ginale desegnitajn de la arta pentristino, Anna 
Haller, komitatanino de la Esperantista grupo en 
Biel. La kartoj montras sur malhelverda fundo la 
helan verdan stelon kaj kiel simbolo de la societo 
rubandon da blankaj Leontopodioj alpaj, la unua 
sur ruga fundo, la alia montrante la blankan 
kruConen ruga kampo.

Gratulante la artistinon kaj la societon pro tiel 
efika eldonajo ni tre rekomendas la aĉeton de la 
kartoj kiel bela kongrea memorajo al la kongres-

El Hindolando.
Estimata Sinjoro!
Ni prenas la liberecon skribi al vi por peti ke

vi bonvole penos por havigi al ni la servojn de iii 
energia Esperantisto ĉeestonta al la Kongreso pri 
la donaco de helpo al ni, pri la afero jena.

Nia klubo eldonas ('iumonatan jurnalon Hindu- 
jan esperante, kaj ni deziras multo havigi por gi 
rakonteton en esperanto pri la 11-a Kongreso.

Vere tio estus grandega propagandilo. Eble vi 
konas iun amindan esperantiston, kiu nin tiam
aniere helpus?

Esperante, ke la dua Kongreso estos okazo eĉ 
pli tutmondfama kaj elsukccsa ol la unua, ni estas 
*de via. B. 'Vaughan,

Marikappam, Mysore State, South India.

T r a  S v i s l a n d o

U  daurigo de propagandaj paroladoj en 
la lingvo germana, franca kaj esperanta 
farita de sinjorino Rosa Junck kaj respek
tive de S-roj Schneeberger kaj Privat havis 
grandegan sukceson.

Oni skribas el Zurich : i  La esperantis
toj ne povas deziri pli bonan propagandis- 
tinon ol S-no Junck el Bordighera, kiu 
havas la famon de bonega deklamistino. Si 
sukcesis prezenti al ni la lingvon interna
cian per plenega bonsoneco, profunda sen
to, kaj eleganta trankvileco. Si aktis en 
« Ein Stŭdchen esperanto t kaj deklamis 
multajn versojn, kiuj tusis la korojn. 
S-no Junck eleganta maljuna sinjorino 
entuziasmata por Esperanto formis la spri
tan centron de la tuta vespero kaj estus 
certe ankaŭ sukcesinta varbi persia fajro 
arojn da alirantoj eĉ por VolapOk, kiel Si 
faris por la bela kaj bonsona lingvo inter
nacia Esperanto i.

La sekvantan matenon S-no Junck ha
vis la honoron enkonduki esperanton en 
la Komercan Akademion de S-ro Bertsch. 
Tiel la afabla direktoro malfennis la por
don al la Progreso en sia internacia ler
nejo * Concordia s. kaj li mem kun sia 
edzino, kun profesoroj kaj lernantoj aus
kultis tre atente la germanan paroladon 
de S-no Junck, kiu post klarigo de la gra
matiko, dalirigis en Esperanto kaj estis 
komprenata.

Oni tuj aĉetis kaj mendis gramatikojn 
kaj aliajn librojn.

En Berno kie S-no Junck klarigis ĉiam 
seminte la esperantan gramatikon en la 
plenigita ĉambregoni tre bone komprenis, 
oni deziris librojn, gramatikojn, kaj mon
tris la plej grandan intereson.

En Neuvcville. Rolle kaj Nyon okazis la 
lastaj etikaj paroladoj.

S-no Junck paroladis en du semajnoj 
en IO diversaj urboj kaj varbis multe da 
aligantaj kaj entuziasmuloj.

V O JA G A N T A J  ETO J

Kelkaj personoj vojagis per Esperanto irante 
de grupo al grupo. Mallonga ara vojago okazis 
post Bulonja Kongreso. Inter tiuj du bonaj vojag- 
manieroj estas lokigota alia ankoraŭ pli praktika, 
pli agrabla, pli utila por profito kaj propagando. 
Mi celas iradon de vojagantaretoj de du gis dek

is formi piedajn, fervojajn, bicikletajn, 
muuiruiciKletajn aŭ veturilajn irantarojn; Iau 
alia vidpunkto, kondukatajn au liberajn irantarojn. 
En la unuaj, neniu konas la lingvojn de la traira
taj landoj, Ia aretoj iros de Esperantistoj al

2-e, Viziti kaj kuracigi la Esperantistojn,
S-e, Skribi siajn nomojn en Ia plej multnomL 

hotellibro] kaj vizitlibroj kun kelkaj vortoj
enlandlinĝvaj por dire ke ili vojagas per

Ekzemple: Sinjoro R. Dana,
» A. Hispana,
» D. Sveda,
» E. Itala,
» N. Angla,
» K. Rusa,
» L. Franca, 

vojagante per Esperanto, ĉar nur Sinjoro R. par
olas germane.

4-e, Disdoni propagandilojn kaj lernileto}!) 
('•iafoje kiam ili incitos seriozan atenton, 
miron aii kuriozecon.

5-e, Elekti prefere esperantistajn hotelojn kaj 
vendejojn.

Supozu ke dek aretoj tiele vojagas, ciu dum 
15 tagoj. Kia bona kaj dismetita propagando en la 
almenaii 150 hoteloj en kiuj oni komprenos pro 
vivanta ekzemplo, la utilecon de Esperanto, 
andante tiom da fremdaj anoj interparolantaj
facile. Cu tio ne incitus la atenton, in pruvus I

starigos oazojn en Ia esperantistaj dezertoj. Post 
ili ciu povos cion iri per nura helplingvo.

Rimarku ke ti afero iie postulas grandan lert
econ. La korespondado neceza por la organizado 
kaj kelkaj facilaj legadoj suficas. Oni plie lernos 
la lingvon dum la irado. Do, tiu kiu, nun, ne konas 
Esperanton povos post du monatoj fari per gi tre 
interesan vojadon, vizitante lokojn nealireblajn 
por personoj kiuj konas nek Ia enlandan lingvon, 
nek Esperanton. Oni do tuj uzusgin.Tio.ini kredas, 
incitus kelkajn novajn aligojn.

Pensu pri la agrableco do tiu vojago, pri gia 
intereso multobligata de la diradoj kaj rakontoj de 
tre malsimilaj anoj kaj de la tre diversaj sentm- 
anieroj aŭ observmanieroj pri ciu okazintajo. 
Kiom gi superas somerlogadon aŭ vojagon kun 
samlandanoj.

Pripensu cion tion kaj vi ne ̂ ancelos fari ian eo 
malgrandan provon.

Mi esperas ke la gazetero bonvole akceptos 
presigi la instigajn proponojn kaj la definitivajn 
irvojojn por montri la rezultatojn trafitajn kaj 
inciti la Esperantistojn proponi iliajn helpojn kaj 
konsilojn.

O N I POVAS AĈETI LA GAZETON 
ESPERANTO 

en ciuj stacidomoj francaj kaj svisaj

LETERKESTO
Al kelkaj. — Estas neeble havi cilindrojn 

fonografajn. Tiuj, kiuj povos ilin porti al la 
kongreso estos utilaj al la organizantoj.

Al D-ro Asnes, St-Peterburg. — Antan unu 
monato mi sendis al vi leteron kun ok rubloj. 
Nun gi revenas kun surskribo “foririnta”. Volu 
sendi al mi detalan kalkulon de mia .suldo kun la 
komerca rabato, kaj doni gustan adreson kie mi 
povos sendi la monon.

Al Sinjoro Gonzales, Manzanares. — En nia 
lasta noto al vi estis eraro. Fr. 4 estas pesetoj
4 40, tio estas per markoj, 4 90, kaj ne 6 kiel ni 
■are kalkulis. Vi do Suldas nur al ni O 90 pes.
Al kelkaj. — Via abono finiganta kun la nuna 

numero, ni konsilas al vi ne prokrasti sendi al ni 
la pagon de via reabono, por ne suferi interroni- j 
pon en la ricevado de la gazeto. La prezoj estas:

i Franc-kaj Svislando 3 fr. en aliaj landoj: 
fr. 75. Postmarkojn ĉiulandajn ni akceptas, sed
ii volu aldoni IO °/0 plie.
Parizo. — Ni tre deziras havi korespondantojn
i ciuj “ arrondissements ” de Parizo. Ni petas la 

personojn, kiuj sin interesus pri tiu, postuli de 
ni la respondajn prospektojn,

La Stelinsigitoj-i»-emioj estos donacataj sen
page al la novaj senperaj abonantoj nur gis la 
kongreso.' Poste la insigno kostos ĉiam 1 fr. kiel 
antaŭe! Servu vin dum gi nenion kostas!

esperantista Ekspozicio
BATIIDENT ELECTORAL

La vizitantoj de la ekspozicio, no volos foriri 
ne aĉetinte la belegan portreton de nia emin
enta majstro

D-ro L.-L. Zamenhof
speciale eldonita de la samideano Caudevelle, 
fotografisto de la unua kongreso.

Figuet & R ichard
Brilegan!* (Ain), Franclando

IN T E R N A C IA J  T R A N S P O R T O J
Komisio — Transito —  ProviSejo

M  Oni korespondas esperante $$

T E A T R A  V E S P E R O

G R A V A  A V IZO

La Gekongresanoj, kiuj ekintencus akc
epti roletojn por la teatraj riprezentadoj 
(29-a kaj Si-a de Aŭgusto) estas petataj 
informi nin al la Kongresa Oficejo.

Por la Komisio, 
Emmanuel Decrey

L A  B L I N D U L O
De Emilo Chkrblanc 

La mistera ombro 
lin envolvas, tenas, 
per ordonema surpremo: 

line vidas; 
estas kaverno senlima 
lia okulo senluma.

En lia spirito 
lampo tlama brilas 
kies feliĉigas lumo: 

li pripensas: 
lia penso estas universo 
lumigata de trenitajn).

, Post nokto malluma 
jam ai li ridetis 
ta gigo promesoporta:

li silabis.
En sia malliberejo 
palptremiĝis lia revo.

Sed nun en la mondo, 
senlime, senhalte, 
estos ĉie respondanto 

kompreneble;
Esperanto ora flugiTestas 
ekflugante lin elportas.

La silenta Akademio
au La Emblemoj

En Amadona estis fama akademio, kies 
la unua regulo tion ĉi enhavis : « La Akad
emianoj multe pripensos, ili ne multe 
skribos, kaj la kiel eble plej malmute 
parolos! »

Oni nomis ĝ in : La silenta akademio, kaj 
ne ekzistis en Perslando vera scienculo, 
kiu ne deziris esti aligita al ĝi. La doktoro 
Zeb, verkinto de malgranda bonega libro, 
titolita: « La huia ^topilo» sciigis de la 
fundo de sia provinco, ke neokupata sidejo 
ekzistis enla silenta akademio. Li tuj forv
eturas, alvenas en Amadonon kaj sin prez
entas ĉe la pordon de la kunsidejo, kie la 
akademianoj estos kunigataj; li petas la 
pedelon ke li transdonu al la prezidanto la 
jenan bileton: « D-ro Zeb humile petas la 
liberan sidejon ». La pedelo tuj plenumas 
la komision, sed la D-ro Zeb kaj la bileto 
alvenis tro malfrue, la loko estis jam okup
ita.

La Akademio estis iom malkontenta pri 
tiu ĉi kontraŭajo, ĝi estis akceptinta iom 
kontraŭ vole spritan kortegulon kies la viva 
kaj negrava elokventeco miregigis ĉiujn 
stratetanojn, kaj ĝi devigis rifuzi la dokt
oron Zeb, a Terurilo de TBabilemuloj» tiel 
konvena kapo, tiel bone ordigita I La prez
idanto kiu devis preni sur sin sciigi al la 
doktoro tiun malagrablan novajon, ne povis 
decidigi kaj tute ne sciis kiel fari.

Pripensinte momenton, li plenigis gran
dan pokalon je akvo, sed tiel plenaj ke eĉ 
unu guto plie sufiĉus por superversigi la 
likvajon: poste li mane signis ke oni enkon
duku la kandidaton. Li do sin prezentis 
kun tiu simpla kaj modesta mieno kiu 
preskaŭ ĉiam elmontras la veran meriton. 
La prezidanto levigis kaj neel parolante unu 
vorton, montris al li kun malgoja mieno, la 
embleman pokalon tiel guste plenan !

La doktoro komprenis tre bone ke ne 
restis plu lokon liberan, ĉe la akademio, 
sed ne perdante kuragon, li penas kompre
nigi ke super nombra akademiano nenion 
malordigus. Li ekvidas antaŭ siaj piedoj 
rozfolion; gin preninte, li metas gin sur la 
akva suprajo, sed tiel delikate, ke eĉ unu 
guto ne supervenkis. Je tiu genia respondo, 
ĉiu aplaŭdas; tiun ĉi tagon oni preterpasis 
Ia regularon, kaj doktoro Zeb estis akcep
tata kun entuziasmo. Oni prezentis al li la 
akademian registron, en kiu la novaj akade
mianoj devas enskribi sin mem. Li do en ĝi 
skribis sian nomon, sed, laŭ la kutimo, li 
devis elparoli dankan frazon. Kiel akade
miano vere silenta, doktoro Zeb dankis ne 
dirante unu vorton. Li skribis en la mar
geno la nombron 100, ĝi estis tiu de liaj 
novaj kunfratoj, poste nulon, metante la 
ciferon antaŭe ; 0100, li skribis sube : “Nek 
pli, nek malpli ili valoros."

La prezidanto respondis al la modesta 
doktoro kun tiom da ĝentileco, kiom da 
spriteco. I i  lokis la nulon post la nombron 
100 kaj skribis : ili valoros dekoble pli 
=  1000.

Esperantigita de F-no Zabilon d’Her.

Gazetoj Esperantistaj

Oni povas aboni ĉiujn gazetojn Esper 
antistajn ĉe 1'Administrado de s Esper
anto i>. Aldoni po 0.10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo Internacia, duonmonata revuo por 
Esperanto, eliranta la l-an kaj la 15-an de ĉiu 
monato.

Jaia abono : sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laŭeble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  2 
rubloj =r 4 germ. markoj =  i  Silingoj =  I dolaro 
=  2,50 bol. floreno =  4 skand. kronoj — 5 aŭstro- 
hungaraj kronoj.) — Kun literatura aldono 
7 fr 50.

Prezo de ĉiu numero : 40 centimoj: numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.

Sportoj, Virina kaj Gejunula pago, Felietono, 
Konkursoj kun valoraj monaj premioj. — Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de anoj de Handoj aludataj.
— Jare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25. — 
Redakcio ; S ro Montrosier, 86«, rue de l’Ecu 
d’Or, Orlĉans; Administracio . 15, Boulevard des 
deine Gares, Meudon (S.-et-O.l France

Espero Katolika, 32-paga revuo monata tute 
en Esperanto, malfermata por ĉiuj. Rakontoj, 
artikoloj pri nuntempaj aferoj, sakoj, k. e. Jare :
5 fr. (en Franclando 4 fr.) Presejo A. Barbot,
15, rue Etienne Pallu, Tours (France).

Espero Pacifista, monata organo de I’lnternacia 
Societo Esperantista por la Paco (krom avizo 
kontraŭa, la abonintoj estas enskribitaj kiel 
aligantaj al la Societo). — Jara abono (afi mini
muma kotiza) • 5 frankoj. La Societo akceptas 
ankaŭ opajn aligojn. Sin turni al S-ro Gaston 
Moch, 26, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine 
(France).

Internacia Revuo Medicina, monata organo 
por praktika medicino, redaktata en Esperanto 
kaj diversaj lingvoj naciaj, de diverslandaj 
kuracistoj. Celas ne nur la Esperantan, sed 
ankan la kuracistan utilon. Jara abono: 7 fr. 
(en Franclando 6 frankoj) Paris, 33, rue Lacepĉde.

Esperanta Ligilo, ĉiumonata revuo, Th. Cart. 
ĉefredaktoro, 12, rue Soufflot, Paris V. — 
Abonkosto : 3 fr. jare.

Juna Esperantisto, illustrata gazeto por junuloj, 
instruistoj kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate- 
Literaturajoj, teatrejoj, karikaturoj. Jara abono :
2 fr. 50. Presa Esperantista Societo, 33, rue Lace- 
pĉde, Paris.

^Esperantiste, oficiala r > de ia Societo

an nur Esperanta, 8 pagoj kovrilaj (nomaroj de 
Esperantaj verkoj kaj de ĉiuj grupoj de la S. f.
p. E,), lnternacia Korespondata Esperanta 
senpage disponebla por la abonantoj — 3 fr. 50. 
Jarabono (l-a de januaro, aprilo, julio, oktobro 
-- Francujo 3 fr., ekster Frankujo : 3 fr. 50;

i enskribo en la Francan Societon : 4 fr. ĉie. —

La Belga Sonorilo, organo de Ia Belga Ligo 
Esperantista. Eliras 12 fojojn jare. Redaktata 
France, flandre kaj esperante. Jara abono : 
4 frankoj. — Redaktoro-administranto, al kiu oni 

sendu : J- Coox, Duflo!, Belgique.

Svisa Espero, oficiala organo de la Svisa Espe
rantista Societo (S. E. S.), Jara abono (kun membr
igo de la S.E.S) en Svislando 2 fr. en aliaj landoj
2.50. Sin turni al S-ro D-ro Th. Renard, 6, Vieux- 
Collĝge, kaj por Franclando Arlod (Ain). - IV-a

95, Prinzenstrasse.

The Britlsh Esperanto, oficiala monata organo 
de la Brita Esperantista Asocio; 12 pagoj da 
novajoj k. e. anglo-Esperante, kaj 8 pagoj da 
Aldono tute en Esperanto. Jare 4 fr. (sen Aldono,
2 fr.) — Oni abonas ĉe la Sekretario de la B. E. A. 
13 Arundel Street, Stand, London.

Ruslanda Esperantisto, ĉiumonata organo de 
la Societo « Espero » en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. — La detalaj prospektoj estas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
St.-Peterburgo, B. Podjaĉeskaja, 24, la Societo 
« Espero — La jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

Aliaj gazetoj ekzistasen lingvoj bohema, bulga
ra, hispana, hungara, sveda, ktp. Informojn laŭ 
ieto al « Esperanto >.

« L A  R E V U O  »
Internacia monata literatura gazeto

Tiu nova speciala Revuo, t_______ ,__...
Esperanto, estas pure literatura; gi enhavas : 
novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj, k.e., kronikon tre mal longan 
prila ĉefaj mondaj okazintajoj, bibliografion, 

dio politika, religia, au kio povas naski As
atojn, este--- -----  -------- -
D-ro L. L 

pri la lingvo.
aperos^ ....

inero O fr. 50 — jara abon 
Franclando; 7 fr. en aliaj landoj. Ciu n 

enhavas almenaŭ 48 pagojn. Librejo Hachette 
kaj k-o, 79, F *..... * ------- ---
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DIMANCHE 26 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

PROGRAMME DEFINITIE

Hemarque importante. — A partir du 
samedi 25 aoŭt, le siege du secretariat du 
Congres est transtere dans les !ocaux de 
1’Ecole de Commerce, nie du General- 
Dufour, et ii restera ouvert chaque jour de
8 heures du matin k 8 heures du soir.

MM. les congressistes pourront y adres- 
ser leur correspondance et y disposer en 
permanence d'une salle de reunion.

Iis y trouveront reunia tous les rensei- 
gnements utiles sur Ies logements et pen
sion, ainsi que sur les excursions et rĉu- 
nions, pour lesquels iis sont prite de se 
faire inscrire le plus tot possible.

Iis y trouveront egalement chaque jour 
en distribution les listes des adlierents au 
Congrĉs; les noms et adresses des congres
sistes arrivĉs, ainsi que tous programmes 
et documents. •

MM. les connressistes sont instamment 
priis de se presenter des kur arrive#, au 
Secretariat (Ecole de Commerce, salle n-ro I), 
pour u retira- leurs cartes (cartes pcrson- 
nelles et cartes binditis) et pour y dmner 
kur adresse ii Geneve.

L attention de MM. les congressistes est 
specialement appelle sur les indication 
nouvelles donnĉes par ce programme rela- 
tivement a la seance officielle d’ouverture 
et de constitution du Congres, fixĉe au 
mardi 28 aoflt, dans l’aprĉs-midi. et sur 
les seances preparatoires des comitis et 
sections, prevues pour le 27 et le 28, au 
matin.

Les programmes detailles des diverses 
seances et reunions seront mis successi- 
vement en distribution au Secretariat.

Correspondance. — Adresser toute la cor
respondance au nom de: M. le Sec-etaire 
general du Congrĉs, 15, quai de n ie , a 
Geneve.

RĈUNIONS PREPARATO! RES 

(A 1’Ecole de Commerce)

L u n d i ,  2 7  a o ŭ t  

Le matin, a 9h. i/2. — Reunion des mem
bres des Sections et Commissions diverses, 
specialement convoquĉs sur 1’initiative de 
leurs presidenta.

Apres-midi, a S h. — Reunion du Comite 
linguistique sous la presidence de M. Boirac.

M a rd i ,  3 8  a o ŭ t  

Le matin, a 9 h. 1/2. — Reunion des 

dĉlĉguĉs des societas nationales.
Meme heure. — Reunion du Comite inter

nationa! et du Comite local d'organisation 
sous la presidence du D-r Zamenhof.

Les indications relatives aux heures exactes et 
aux numeros des salles rĉservees pour ces diver
ses rĉunions seront donnees par des affiches 
apposees au secretariat, ou par lettres envovĉes 
■i. domicile aux intdressĉs.

RĈUNIONS OFFICIELLES

M a rd i, 2 8  a o ŭ t  

A 3 h. p. m. — Salle des Amis de l’Ins- 
truction, 6, rue Rartholoni: Sĉance officielle 
d’ouverture et de constitution du 2w Con
gres universel desperante (seance rĉservĉe 
aux seuls congressistes, Cartes vertes);

remise ties pouvoirs du Comite d‘orga t; i -i- 
tion; constitution du nouveau Congrĉs; 
election du Rureau ; discours dii Prĉsident; 
fration du programme et de 1'ordre du 
jour dĉtaillĉ des seances.

A 8 h. 1/2 du soir. —  Au Victoria Hali: 
Seance publiquesur invitation; ouverture 
solennelle du Congres; allocution des pre
sidenta.

M e rc re d i 29  a o ŭ t

A 9h. 1/2 du matin, — Aula de l’Un‘.- 
versite : Premiĉre sĉance plen lore du Con
gres ; examen des questions presentĉes pal
ie Comite d'organisation.

A muli. — Kiosque des Bastions: banquet 
officiel.

A S h. — A 1’Ecolede Commerce: Reunion 
du Comitĉ linguistique; assemblee generale 
de la Societe Esperantiste suisse (S. E. S.)-

A 3 li. — Reunion des Esperantistes 
membres de 1’enseignement, sur 1'initi.i- 
tive de M. Boirac.

Mg/iie heure. — Assemblee de 1’Associa- 
tion internationale de la Presse espĉrafi- 
tiste, (invitation a tous les rĉdacteurs do 
journaux espĉrantistes).

A S h. 1/2 dii soir. — Salle des Amis ile 
1'Instruction: Representation theatrale en 
Esperanto.

J e u d i ,  30 a o ŭ t

A S h. du matin. — Depart de Gĉ'rifre 
pour l’excursion sur le lae Leman.

A l i  h. — Rĉception a Vevev par les 
Autoritas.

A I  h. — Banquet a 1'Hotel des Trois- 
Couronnes.

Apres-midi. — Excursions facultatives 
dans les environs.

A 8 h. 1Ĵ2 du soir. — Retour a Genĉve.

V e n d re d i, 31 a o ŭ t

A 9 h. 1/2 du matin. — Aula de 1‘Uni- 
versitĉ: Deuxiĉme sĉance pionere dii Con
grĉs ; examen de Questions diverses.

Apres-midi, a 2 h. — Visite du Musee 
Ariana.

A 8 h. du soir. — Salle des Amis de 
rinstraction: 2>»« representation theatrale.

A IO h. — Grand bal en costumes natio-

S a m e d i, l ,r s e p te m b re

A 9 h. 1/2 du matin. — Aula de l’Uni-
v ersi te : Troisiĉme sĉance pleniĉre. du 
Congres: examen des questions prĉsentĉes 
par le Comitĉ linguistique.

A 3 h, — Salle des Amis de 1'Instruction: 
Sĉance officielle de cloture (rĉservĉe aux 
seuls Congressistes, Cartes vertes): vote 
des voeux et rĉsolutions.

A 8 h. 112 du soir. — Au Victoria-Hall: 
Clĉture solennelle du Congrĉs; conference 
en Esperanto sur le Congo (avec projection 
lumineuses), pai- M. Ie commandant Lemaire.

D im a n c h e , 2  se p te m b re

Journĉe laissee a la libre disposition des 
congressistes: rĉunions et excursions facul
tatives (voir les joumaux).

L u n d i  3, M a r d i 4=,
M e rc re d i, S  s e p te m b re

Grande excursion en Suisse organisee 
par 1’agence Bocquin.

Lundi, 8 h. — Dĉpart de Geneve.
9 h.15. — Arrivĉe a Lausanne; 9 h. SO: 

depart.
io li.9. — Arrivĉe a Montreux; visite de 

Montreux; excursion facultative au cMteau 
de Chillon; dĉjeuner.

2 h. (i. — Depart de Montreux.
7 h. 14. — Arrivĉe a Interlaken; diner 

et couclier.

Mardi, 9 h. IO. — Depart dlnterlaken.

I l l i .  IO. — Arrivĉe a Milrren; excur- 
sion; dĉjeuner ; 5 h. 85: dĉpart.

7 h. 21. — Retour a Interlaken.

Mercredi, 9 h. 25matin. — Dĉpartd'Inter- 
laken.

IO h. 8. — Arrivĉe ŭ Reme; visite de la 
ville federale ; dislocation du premier 
groupe; dĉjeuner du deuxiĉme groupe.

2 h. 18, soir. — Dĉpart de Berno.
6 h.— Retour a Genĉve.
(Nous rappelons que les Congressistes desireux 

de prendre part a cette excursion, au banquet 
de Vevev et a celui du kioscjue des Bastions, 
doivent se faire inscrire immĉdiatement).

L IST E  DES CONGRESSISTES
au 19 aoŭt1906

(Suite)

N. R. — Kongresistoj estas insiste petataj
informi nin pri (‘iaj preseraroj afi aliaj
ne£ustajoj en tiu fi nomaro.

Lambert,D. II., Ellerslie, 160, Beckenham, 
London, A.

Lissajoux, IO, quai des Marrans, Macon. 
(S.-et-L.), Fr.

Laŭrencin, S-ino, 55, rue Victor-Hugo, 
Mileon, (S.-et-L.), Fr.

Laurence, F-ino, E. A ., 14, Norfolk street, 
Strand, London, A.

Lŭders, LewisB., 206,South. 41 st. street, 
Philadelphia, U.

Lempereur. Marie, F-ino, Lycĉe Fĉnelon, 
Lille, Fr.

LeBihan, S-ino, 5, boul. Latour-Maubourg, 
Paris, Fr.

Liipola, Ileikki, Abo. Finlando.
Lemoine, E.-Henri, 21, rue de Moseon, 

Paris, Fr.
Lemoine, S-ino,21, r. de Moscou, Paris, Fr.
Lambezat d'Avignonet, Rerthe, Mouzaia- 

ville, Algĉrie.
Laignier, Marcel, rue Libergier, 59, Reims, 

(Marne), Fr.
Laignier. Paul, S-ino, rue Libergier, 59, 

Reims, (Marne), Fr.
Laignier, Suzanne, F-ino, rue Libergier. 

59, Reims, (Marne), Fr.
Lesage. Louise, F-no, 52, rue de la Maine, 

Douai, Fr.
Lesage, Edouard, 52, rue de la Maine, 

Douai, Fr.
Lesage. Aimĉe, F-no, 52, rue de Ia Maine, 

Douai, Fr-
Lormier, Suzanne, F-no, lldtel de la Sirĉne, 

cap Gris Nez, (P.-de-C.), Fr.
Lengaigne, Louis, 34, rue St-Gilles, Abbe

ville, Fr.
Lengaigne, L.. S-ino, 84, rue St-Gilles,
- Abbeville. Fr.

Lequien, Fernand, 58, me de Cachy,_ 
Amiens, (Somme), Fr.

Laufron, 45, rue de Blanzv, Le Creusot, Fr.
Liot. A ., rue de Lecat, Rouen, Fr.

Milsom, M ..S-ino, 19, Bdi du Pont-d’Arve, 
Genĉve, S .

Milsom. Albert, 19, boul. du Pont-d'Arve, 
Geneve, S .

Michel, Georges, 8, rue du Lycĉe, Grenoble, 
(lsĉre), Fr.

Maclean, Jessie, Aguilas, li.
Maclean. Norman, Aguilas, II.
Meyer, Sam., La Rochelle, Fr.
Mitidlemiss. G. S ., (zorgu Messrs. Grind- 

lay *  Co, Parlianient street, London, A.), 
Calcutta, Hindolando.

Michel, Amĉlie, S-ino, 8, rue du Lycee, 
Grenoble, (lsĉre), Fr.

Moissenet. Lĉon, 4, boul. Gambetta, Chau
mont, Fr.

Mistler. Jean, St-Claude, (Jura), Fr.
Meunier, S-ino, 29,81, rue Carnot. Macon, 

(S.-et-L.), Fr.
Modi, Gaston. 26, rue de Chartres, Neuilly 

s/Seine, Fr.

Montrosier, A . ,8bis, Ecu d’Or,Orlĉans,Fr.
Maling, Arthur, J ., 129, Kingston Road, 

Oxford, A.
M’onkovsky, Leono, Lask gub. Piotrovski, 

Pollando, R.
Michaux, A ., 22, rue Vissocq, Boulogne 

s/Mer, Fr.
Michaux, Cĉsar, 22, rue Vissocq, Boulogne 

s/Mer, Fr.
Michaux, Alice, 22, rue Vissocq, Boulogne 

s/Mer, Fr.
Mauchamp, Alphonse, Fĉre-en-Tardenois, 

(Aisne), Fr.
Martin, Aug., 17, avenue du Bae, Joinville- 

le-Pont, (Seine), Fr.
Markolev, Ecole spĉciale militaire de Saint- 

Cyr, (S.-et-O.), Fr.
Marĉclial de Biĉvre, 84, rue de Mons. Va

lenciennes, (Nord), Fr.
Martin, Paul, Vessy, Genĉve, S.
Maresquelle, Henri, 89, rue Isabel. Nancv, 

Fr.
Maresquelle, S-no, 89, rue lsabet, Nancy, 

Fr.
Maresquelle, Jean, 89, rue Isabel, Nancv, 

Fr.
Milsom, Ed\vin, 19, boul. du Pont-d’Arve, 

Genĉve, S.
Marleau, Paul, Berouze, pros Samoens, 

(Hte-Savoie), Fr.
Mybs,|Altona, G .
Maroger, Lycĉe, Rennes, Fr.
Macarv, A., S-no, 812, cours Gambetta,

Macan-,' S-ro. 812. cours Gambetta, Lyon, 
Fr.

Mende, Francois, place de la Cathĉdrale, 7, 
Toulon, (Var), Fr.

Matthey-Bĉguin, C.-H., rue de la Cote, 86, 
Neuchŭtel, S.

Matthey-Bĉguin, S-no Jeanne, rue de la 
C6te, 86, Neuchfitel, S.

Meyer, Albert, 2, rue Villeneuve, La Ro
chelle, Fr.

Masson, Marie, chez le Docteur Vesoux, 
Beaune, (C6te-d’0r), Fr.

Moore, F-no Dorothy, R . W., Wellingham 
House, Ringsmer, (Sussex), A.

Mallen, Jean, Agen, Fr.
Michel. Jules, 9, rue Martin, Lyon, Fi-.
Milner, J ., 44, French street, Wickerstown, 

Barro\v in Furness, A.
Minelle, Pierre, 58, rue. de 1’Universite, 

Reims, Fr.
Mouret, J., 21, rue de la Verrerie, Le 

Creusot, Fr.
Mouret, S-ino. 21, rue de la Verrerie, Le 

Creusot. Fr.
Millidge, Eduard, A ., 818, Friern road, 

Dulivich, London, S. E ., A.

Nieger, M., 21, rue du Grand Verger, Nancv, 
(M.-et-M.), Fr.

Noel, 8, chemin de la Foucotte, Nancy, 
(M.-et-M.), Fr.

Narat, A ., 75, rue Grande, Auxonne, Fr.
Narat, S-ino, 75, r. Grande, Auxonne, Fr.
Nicolle, Alphonse, 54, rue d’Arras, St-Omer, 

Fr.
Naumann, Aleksander, strato Koŝikova, 

no 7, Varsovio, R .

Polijni, S-no Merccde, Bordighera, I.
Pollini, Luigi. Bordighera, 1.
Picamal, S-no, rue du Divan, Alger.
Picamal, F-no Lucie, rue du Divan, Alger.
Pannier, S-no, Anvei-s-sur-Oise, (S.-et-O.), 

Fr.
Pannier, S-ro, Eugĉne, Anvers-sur-Oise, 

(S.-et-O.), Fr.
Pouzols, Auguste, Institution Sainte-Marie, 

Riom, (P.-de-D.), Fr.
Pilgrim, G. Ii., (zorgu Mr. G. T. W. Olver. 

United Service Club), Calcutta, Hindo
lando.

Prunot, 96, rue de Lyon, Macon, (S.-et-L.), 
Fr.

Padlield, VVilfrid, VValwyn, Murray Road, 
Ipswich, A.
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Page, M., 12-7, Brunstfield place, Edim- 
bourgl), A.

Pourcines. Louis, SO, rue du Ponl-Mouja, 
Nancy, Fr.

Pearson, C. S., Sea Wiew House, Nortli 
Shields, A.

Panei, 22, rue Saint-Nicolas, Rouen, Fr.
Panei, S-no, rue Saint-Nicolas, Rouen, Fr.
Popov, Ecole superieure militaire de Saint- 

Cyr, (S.-et-O.), Fr.
Patin, Maurice, rue Michele!, 5. Tours. (1.- 

et-L.), Fr.
Prats, Jose, 4, rue de la Grise. Saumur, 

(M.-et-L.), Fr.
Perrin, F-no Cirile, chez Mile Roux, Mo- 

nestier de Clermont, (Isĉre), Fr.
Passot, F-no Marie, a Digna, par Cousances, 

(Jura), Fr.
Pichaud, F-no, IS, place Bernard, Bourg, 

(Ain), Fr.
Peltier, Emile, Sainte - Radegonde - pres- 

Tours, (I.-et-L.), Fr.
Petzold. Alfred,Georgi Ring,15,Leipsick,G.
Perro, F-no Suzanne, 41. rue Vanneau. 

Paris VII. Fr.
Pcrrot, Ernest, 41. rue Vanneau, Paris 

VII, Fr.
Perrot, S-no Louise, 41, rue Vanneau, Paris 

VII. Fr.
Perrel. Charles, Etude Guyot et Dupied, 

Neuchfltel, S.
Petander, Josuah 17, Stjbergsgatan, Gnte- 

borg, Sved.
Petander, Lisa, i i ,  Stybergsgatan, GOte- 

borg, Sv.
Pathiaux, Berthe, Savigny-les-Beaune, Fr.
Perroset, Berthe. Saint-Blaise, pris Neu- 

chŭtel, S.
Perroset. Elisa, Saint-Blaise, pris Neuchi- 

tel, S.
Potin, S-no, 28, rue Michel-Ange, Paris, Fr.
Potin, F-no E.. 28. rue Michel-Ange, Paris, 

Fr.
Potin, Jean, 23, rue Michel-Ange, Paris, Fr.
Pujulay Vallis, Fred, 7, Casimir Delarigue, 

Paris VI, Fr.
Pernv, F-no Noemi, Ho tel Espirance, Ma- 

recottes s/Salvan, (Valais), S.
Paquet, F-no Louise, Savigny-le/.-Beaunes, 

Fr.
Paquet. F-no Thirise, Savignv-les-Beaunes, 

Fr. —
Prouteau, F-no Juliette, Bourges, (Cher), Fr.
Pearson, Maurice, 86, Bannerdale road, 

Sheffield, A.

Rust, Cvprian, Pastro, Soham, A.
Rusi, S-no, Soham, A.
Richard, Dro, Musee OceanograpIuque, Mo

r o i i . S-no, 8, rue Ledru-Rollin, Alger.
Rous. Charles, 8, rue. Ledru-Rollin, Alger.
Rit/.aŭ. Mandataire chez le Maire, EbelloS, 

Danemark.
Renard, Dro TI)., (i, rue du Vieux-College, 

Genive, S.
Rouvevrol, rue de Lyon, 18, Mileon, (S.-et- 

L.), Fr.
Royer, F-no Marie. 14, rue Bremontier, 

Paris, Fr.
Rusterholz-Hui, Leimenstrasse, 2, Baie, S.
Roux, Alice, d i, Av.Victor-Hugo, Saumur, 

Fr.
Ronsin, P.-L., Villa le Ziphyr, Pornic, (L,- 

Inf.), Fr.
Ronsin, Madeleine, Villa le Ziphyr, Pornic, 

(L.-Inf.), Fr.
Ronsin, Marie, Villa le Zipbyr, Pornic, (L.- 

Inf.), Fr.
Rochette, E., 2, rue des Quatre-Huiz, Ven- 

dĉmi (L.-et-C.),Fr.
Rochelle, S-no, 2, rue des Quatre-Huiz, 

VendĜme, (L.-et-C.), Fr.
Reboulleau, Anatole, 4, rue Victor-Hugo, 

Tours, Fr.
Racapo, A.-L., 28, rue Miromesnil, Paris V, 

Fr;
Reevve, F-no Miriam, St-Augustines,Scay- 

nes Hill, Hay\vards, Heath, A.
Rhbdes, Joseph, 84, Drewry Terrace, Kei- 

ghley, A.
Rhodes, S-ino, 84, Drewry Terrace, Keighley, 

A.
Rees, F-no, 20, boulevard Desaix, Rrioude,

Schafer, S-no Adela, 8, Gloucester Cres- 
cenl, ltegent Park, London, N. Y., A.

Sonnier, instruisto. Le Pin, (Isere), Fr.
Sarpy, S-no Peroline, 33, cours Liberti, 

Lyon, Fr.
Sendentan, D. (!. Stewart, l i ,  chemin de 

Malley, Lausanne, S.
Sergeant, Lucien, Boulogne s/Mer, (P.-de-

C.), Fr.
Sergeant, S-no, Boulogne s/Mer, (P.-de-C.), 

Fr.
Simon, Otto, Ung. Hradisch, Au.
Schenk, F-no A., Rolle, S.
Schenk, S-no, Rolle, S.
Servin, Dro Emile, I, rue Milton, Paris, Fr.

Servin, S-no Claire, I, rue Milton, Paris.

Servin, F-no Vvette, I, i Milton, Paris,

Servin, F-lo Pierre, I, rue Milton, Paris, Fr. 
Sibert, Giniral, 14, rue Bremontier, Paris 

XVII. Fr.
Sibert, Jacques, arkitekto, Creil, (Oise), Fr. 
Sibert, S-no Jacques, Creil, (Oise), Fr. 
Sibert, S-no Alice, I, Esplauade Ciris, 

Reims, (Marne;, Fr.
Sibert, S-no Generaledzino, 14, rue Bri- 

montier, Paris, Fr.
Schmid, J., Dep. federala komerca, Bera, S. 
Sommet, F-no, Auxerre, Fr.
Saquet, D. P., 28, Poisonnerie, Nantes, Fr. 
Sentis, Grenoble, Fr. .
Swainson, B. H., 47, Chapel Street, (lami

ga te, A.
Soulier, 17, place Bellecour, Lyon, Fr. 
Serie, Albert, rue Jean-Lorrain, 9, Visinet 
Schneeberger, F. pastro, Laŭfen, (Bernas. 
Schneeberger, S-no, Laŭfen, (Berni, S. 
Schlatter, F-no Clara, Laŭfen (Bera), S. 
Schneeberger, Paul, Biel, S.
Seidel, Alfred, Gretemveg, 21 a. Frankfurt 

a/M. G.
Souther, A. P., Edgecumbe, Folkestone, A. 
Schweizer, Hugo, 84, rue Turbigo, Paris, Fr. 
Strcele, G., instruisto, Neuchfltel. S. 
Stroele, astronomisto, Neuchŭtel, S.
Strcele, VVilhelm, Neuchfttel, S.
Sabadell, Alf., Diputacion, 280, Barcelona,

H.
Sabadell (Luei- de), S-no Albertina, Barce

lona, H .
Stoli, Marie, Bellevaux, I, Neuchdtel, S. 
Smith, E ., 77, St. Vincent Street, Glascow,

Saint-Hirant, S-nc e d'Auteuil, Paris,

Solovjev, N. M., Villa Speranza. Les Plan- 
ches, Montreux, S.

Solovjev, S-ino Julia, Villa Speranza, Les 
Planches, Montreux, S.

Touchebieuf, 283, chemin de St-Just. Lyon, 
Fr.

Touchebceuf, Joseph, 233, chemin de St- 
Just, Lyon, Fr.

Trocmi, Henri, Ecole des Roches, pris 
Verneuil, Fr.

Trocmi, S-no, Ecole des Roches, pris Ver
neuil, Fr

Theodore, S-no W., Brynhyfryd. Llanfair, 
\Velshpool, Montgomervshire, N. VV. A.

Thiard, Charles, 29, rue du Renard, Paris

iaoenslu' v, ai., &jsiSKi, vuna guberino, 
(Litovujo kaj Blankrusujo), R .

Turner, S-no Eva,« Fair Bank s Nevvbridge 
road, Batli, A.

Tellini, Achille, strato Asilo, l i ,  Udine, I.

Vannay, F-no Louise, 8, rue des Tram\vays, 
Jonction, Genive, S.

Vesoux, Amidie. Docteur, Beaune. (C6te- 
d’Or), Fr.

Vesoux, Andri, Beaune, (C61e-d'Or), Fr.
Velaine, Eug., 30, rue des Arbalitriers, St

d e n to , (Aisne), Fr.
Vallis. Joseph, 7, Casimir-Delavigne, Paris 

VI, Fr.
Vasseur, Edm., 14. rue Cai), Paris, Fr.
Vasseur, S-no, 14, rue Cail, Paris, Fr.

Warden. John, 28, St-Andrew Square, 
Edimburgh, A .

Warden, S-no, 28, St-Andrew Square, 
Edimburgh, A.

VVidiez, S, rue Jacques de Guise, Valen
ciennes, Fr.

Winkelmann, Konig, Jarannstrasse, IO, 
Dresden, (Sachsen), G.

Woodhead, John, Newport House, Headin- 
gley, Leeds, A.

Werner, Alice, 86; rue de la ('.dte, Ncu- 
chdtel, S .

Wilson, S-ro, 88, West Princes Street, 
Glaseoiv, A.

\Varnier. Georges, 46, rue Ste-Anne, Paris, 
Fr.

Williamsoh, F-no M. M., Upton house, 
Slough. A.

Wackrill. Alfred, 66, Pattison road, Lon

don, A.
Wenge'r, Jean, Uite, 48. Neŭchatel, S.

Yersin, Adolfoj Peseux, NeuchtUel, S.
Yost, Karl, Militiirstrasse, 62, Zurich III, S.

Zinoviev, Boris, Grand-Lancv, Genive, S.
Zinoviev, Alexio, Grand-Lancy, le Voiret, 

Genive. S.
Zabilon d'Her, 33, rue Sala, Lyon, Fr.

(Vi $uivre.)

n partlr du I "  Octobre

la Librairie de VEsperanto
46, rue Ste-Anne — Paris 

vendra tous les livres, anciens et recente, se 
rapportant i  VEsperanto. Envo! franco du catalogue.

Representanta deneve:

M. G. W A R N IE R , au Secrtaia t du Congres

PARTIE

IV O IV OFFICIELLE

^S P E R A N T O - JO U R N A L
Societi anonyme par actions

Les Actionnaires de la Societi anonyme 
par actions Esperan lo-Jo urna I sont convo- 
quispour le sam ed i \ K' septembre, au
local de « 1’Union liberale i,  IO, quai de 
la Poste, ti Genive, a 8 heures de l’apris- 
midi.

POIGNEE DE NOUVELLES

interpretejo par MM. J. \Veilenmann (Milller- 
Dubois), et G. Scvvhengeler (Schmidt-Dupont). 
Une conference en allemand par te president de 
la Societi Suisse et une ^citation en esperanto 
de Mme Junck furent te morceau de resistance 
de ceUe soiree bien remplie, terminee par trois 

Heder ” de H. Heine, traduite en esperanto par 
K.-A. Janotta et nuancas finement par Mite A. H. 
que nous esperons bien entendre au Congres. 
L’amusant dialogue de Samuel Meyer: “ la Guerre 
et la Paix " dutura cette excellente reunion dont 
' is rĉsuttats ne se feront pas attendre.

Le 17, Mme Junck fil elle-mĜme une conference 
“Concordia”, Societe commerciale de Zurich, 
ta cours s’est aussitot ouvert.

L A  R E V U O ’
Revue litteraire. — Voir aux annonces.

L’Esperanto d Tunis. — A Tunis, 1’Esperanto 
comptait quelques partisans lorsque, dans sa 
'ince du li decembre 1903, le Comite direc- 
ir da]’institia de Carthage, affirmant son esprit 
progrĜs, resolut de s’interesser & notre langue 
emationale.
AussitOt des cours furent organises et quelque 

temps apres les libraires se trouvaient avoir 
vendu 150 metliodes esperantistes.

Depuis ce temps, la Revue Tunisienne consacre 
dans ctiacun de ses numeros un article ŭ rEsper
anto. Entin des commercants ont pu correspon- 
dre en esperanto avec des Anglais et des Alle- 
“ ajids.

La faible proportion des Europecns eteblis en

Notre petite reunion suit de loin mais avec 
ferveur le grand mouvement cree par le Dr Zah- 
menhof auquel elle adresse Impression de sa 
sincere admiration.

I,’Institut de Cartliage sera represente au Con
gres de Geneve par E. Galtier, interprete militaire, 
qui a entrepris la traduction de la “ clef ’’ eefe*

Avis aux Abonnes

A defaut d’avis contraires, nous faisor 
inencer les nouveaux abonnements c 
des derniers numeros. Nous n’avons plu 
t reis petit nombre de certains numeros, c 
les prix :

Numeros 2, ti, 7 et 9, chaque, 0.30. 
Numeros 3, 8, IO et lo, chaque, 0.20. 
Les 19 premiers numeros, franco : 3 fr.

La oficiala Himno de la Kongreso 

Y O J 0 “

estas aietebla de 1« Kongresa Olicejo 

0.40

Paroloj kun Muziko de Dkshavs

C iu j v o l o s  l u d i

E S P E R A N T O ''
Valso konata

De, F. de MĈNU,. 

P r e z o  : i I S  f r a n K o

LA BELGA  SO N O RILO
Frantais-Esperanto-Flamand 

L’un des plus anciSh§, des plus reguliers et 
des plus estime!» des periodiques esperantistes 

Information — Science — LltUrature 
par aii 4 francs 

Redactour-Adm.: M. J. Coox, ii Duflel (Bel 
gique), ou i  radministration de Esperanto.

P  A R  A U K A
p o u r  le  C o n g r i »  d e  G e n e v e

„Mi3S0 DE L ESPEBANTISTOJ"
p a r  FI- D e s h a y s

POUR PIANO (CHANT FACULTATIF)

Pour apprendre 1'Esperanto

L’on emploiera 1’une des methodes ci-dessous

aui, tres diverses, s’adaptent parfaitement aux 
ifferents degre de culture des etudiants.

Notlons olomentalres d'Esperanto et Ezerotoei 
de Conversation, par Th. Cart. Vendu au profit 
des aveugles. 2'- edition.

ler fascicule, IO cent., franco. 15 cent.
2« » 15 cent, » 20 cent.
Vocabulaire Francalt-Biperanto, et Esperanto- 

Fran^als, par Th. Cart, Merckens et P. Ber
thelot. — Prix : 2 fr. 50.

Dlotlonnatre Esperanto-Franjal», par L. de 
Beaufront. — Pnx : I fr. 50.

Lettre* Commerciale!, avec vocabulaire com- 
mercial en 4 langues, par Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix : O fr. 50.

Instrudo de Esperanto per bildaro' broSureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj do interparolado. —
25 cent.; franco : 30 cent.

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire, O fr. 05; franco : O fr. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec

Introdnotlon a 1’etude de 1'Esperanto et des 
langues vivantes, par Maurice Aobert, O fr. 30; 
franco : O fr. 35.

i rile.
A Paris : Hachette A Cle, 79, boulevard St- 

Germain; Presa Esperantista Soolete, 33, rue
I.ac6p6de.

A Londres : Brltlsh Esperanto Association, 13,
Arundel Street, Stand.

A Berlin : Esperanto Verlag, 95, Prinzen-

Espera
route du Tunnel.

Restaurant sans fllcool
9, Boul. Georga Faron e t Place de la Synagogue I

ALBERT BILLAUI)

OEJEUHERS ET DINERS ii pri» trei moderas
© M i  - u a i ,  f f i s s c m M 1

—=-■-..V VINS SANS ALCOOL o GLACES

PHARMACIE HflHm
(■■■Ilu» .olKnfr d<- prcscrlplloim de

English dientist — Deutsche Apol
—  I NTERNACIA APOTEKO ■

FABRIKO DE TULOJ
VUALETOJ SENDESEGNAJ & NOV AJOJ

L¥UN: iS, rite d'Alsace. —

PARIS: I, Boulevard de Strasbourg.

Achetez le numero tiu Congres (14e) ile
„ T r a  la  M o n d o 11

24 pagos. — 20 articles sur 12 pages par 12 na
tionale. — Splendides illustrations. — Avec 

„ £ e  guide du Congressiste a deneve" 
par H. Hodler, membre du Comite Genevois

75 CENTIMES

PNEDMATIQDES
P O U K

C y e le s  *  JS /Io tb cye les  

VOITURETTES 

Voitures

A. Grammont
PONT-DE-CHERUY (Isere)

H D a is o n s  d e  ^ T in le  :

a PA R IS : 10, rue Taitbout 
a L Y 0 N : 19, Quai de Retz 
a M ARSEILLE: 8, rue Suffren 
a TOULOUSE: 4, Boulevard Lazare-Carnot 
a 6REN0BLE: 14, rue Docteur-Mazt


